
B 

mâ· 

le 3. 

l dE 

.. 
ta 

~;,j1·"""""""""".7.RF .. -.a" ... _[.m.-.Jf.P""""" ..... E7 .. r.175 .. S.· ... S~F ........ ~MA ...................... ~ .................. ____________________________ ~ , ER "IT i. 

Aau1lJ. I!1.T 2"_ r.r.. .. 4 pagini 1 Leu Vineri, t1 Septemb. 193'j" -
Ziar Potitic Naţional-Liberal 

Director: IOSIF VULPE 

Redacţia şi Administraţia: 

A:lAf>, PIAŢf~ AVRAM lA:'<IICU rJ o 7, -
Abonamente c 

Pe uu an 3(1) Lei 'II Pentru Iprl;initori - 1500 .. 
Pentru insMuţiunl şi autorităţi - 20[\() .. 

&!1!iIJIi&iMU9U2J$:msZMJllYSW%il!X ~.~~$M't.~~ MISN\A$!l!""-~ii<i.l{ţ~4,'t"'f4"~5Zlte:!,!,;~~"ţ}eslA!"ft)·'J"!o;ţr.~ ~~~~~;~~II'E~;...--_:~~~~·t*tr~.iS~j~"~Wr~1t~~~~;;,.<·-. .._~·-~~~".1'·.;;:t"i!f:::;".:;,~~~@;.i~'f!~.n-'W 
=p MDad$WEtU~ ~~~ammaarm ...... =-.. p~_~~ ............ ~ .............. ... 

OO1!1fleni :fapte Griguţă Iunian 
Opinia publică, St.lsceptîbilă tînăr şi când tinereţea ţIne Î meren ,h:.fâ.imat la colţ de LI Cararal - unde O ve{ he , Ce s~-faci? Să.) judeci şi s~-i 

la orice fel de informa1iwl1 locul ori.::ărei alte calilăţi ~trada c:~ şi in convenirile zj;:"lă bătrârl!~t;s,-ă spune că s'a' aplici o corectie? NI1, c~ e mic 
un.:.te mai t':lld.,;nţioa~e decit Chiar acum un z.iar ca.re ~e sociale, şi in ziare. de către 1mbu"<ht •. , carul Cll proşti - d., săracul şi naiv. d~r cu gărgăunî 
altele, gn:şeşi.e nu odată în alimentează copios din bnl.Lui cei inkr.zsaţi, de multe ori Grigt!ţă lUllia", liliputanul oltnll'la cap, ca şi oricare poli ti , ian 

, '1 • d . b cu ,.doul!şpatlu·· măsele şi pre-I
I 
care Îşi hrăneşte dodrina din pe~ apreCl.;rue el 2spre D!\tantt~ suspecte, duce o viole::lli cam. chiar profitori ai .tnătăţ'd , 

fapte şi evenimen(e. panie patetică do~r, _ în con. cl{,mniesal~, şt'didtd··", m:Helui partid radica"- riferiile pestilenHille ale dOOlocra-

Vina insă. nu este a ei, el a,' tra d-Iui SteJian P,}nescu di- Dr u-r.Ju, intransigentu11 ţăriÎ·\ist, a bcut unele deci fCl\ii;t iei vădit comunist?, 

ace!')!3. cari o ill.€'lrm':.a~:!. De' recto,ul ,.Universul;tlH şi' pl:e~ l:.xptătOt ren-teu propăşirea şi 1 politice, cari - crede oltnlilş"I- I Gh~m glie Voieu 
aci se nasc însă. o s tie de şe:llntele Ligi Antire"izioniste. desvolhrea acestui colţ de ,,,or tă)turna, nici maÎ mult, uin ~ 
nepotriviri între :realitate şi ţ?ră. om,tl muncii neprecupe :nai putin. - guvernul. \ - iWid'.Ih"i"3'SJS~_"". 

:~;~~~~. :~::ca, r~c:;.':~~: r~~~'""~'f!--j"~;! ;:!~~Zd:::~:::P: d:~:;S::: I :,,~~.a~:::~~~~. :':;~~~~~~:'f:I~:~: : !!d~T"-
obiectivă, chiar dacă această ~':.';~ s:n~ în;lteie cari vor răm(4ne:d~ prof~siutl~ 1.: a,·o.:;;~d ... 8Cl l lli,: In~ă","ăI-oriu 
gazetărie este oareşcum po. l'(''! ;~i peu1ru viitor: nenum.ărabidci înainte era natiwai-tărltni"t. ~ noştrii 
litică.. ~"-ii şcoli, dh"penS;lrn medicale, i j-h (hiar şi mir.islru de: just.ili".j 

In trecutul nu prea iudo;~ ~'- bisedc:, dru:'ll\1ri, case cu1tu-' Ca să i·se poată aprec:a ob'e.:!Î- i S'a t nul acum un congrp.s oi 
păd.at, gazetele din Capita!~, ralz, dC. j i>tc. lucruri nereali- ~ vitatea În polHifă, men!~nnăm aci, -inl'ăţdorilor, car" atra~e cum 
au dus o violentă campanie za~e dco.:n.lHi tli1ltr~ prefectEl dl afât timp cât dV!11rziasH, u' fsie şi flfesi:, toata ale"Jtiunea 
in cont.·a d.lui Dr. I03n Groz::;, il.: pâll.:i acuma ai Aradt'ilai 1-; fosi lilu!ar ta jlls!iţip, nici un ~ ct'lor c.'e Sti in:l'reslwză d" viata 
neobositul prefect al juci·.:;iuh:i· ~ - - . Ac<:<:ta este n:-~tio!lalis::':'1t!l ~arde!ean n'a fost numit in ma.! intlâ(âmânfr:lui nostru Est" des-
noslr.. Concluzia ace"'.; c"m. F' . -'Jk~ JII<i' .. " ~11; hlosi 10 r ţii d .. , ~i nici d2CUDl i gi,'ra' o rO ! I 'o 1 ,ă 'o Min i, OI Fu p 101 In eu," ia· 

~5~ii.;::::{J:;t~\~~~~;~ '~~Iiiti,\~~ lT~~E~~f;!~~~ff.~:f::!§! ~r~:Z;r:~~~j:::~:::!~~~~~~~~~:~: I f~~~~:};;.;~~2~fiJ:~:~;::~~ 
torH de c.1vânt ~cr,s, de ieri, d<! civ<iZ"i\iz luai ridicat l - nesc. şi pe motiv l.1 acesta 1111 se (clnsa Învăţătorilor şi cât de a-
~ln-'"!eneralf ace&ta-i 'proce4 D. D:. J. Gl'o:J:a: • • : m..:tdi"e pe UnitI I:nti dt'mol"!.itii 1 d!inc cuno<;că!oT este al rPIJen-

deul. Condamnabil, hine Îll- ~ . ~ .• ' Am scris cele de mai sus; ided", a p:ir1'isit p_Htidul înfiln-: dicarilor, ca şi al roiului lor in 
~ 1 Cat~va documente fara niCI ~'-..J t . ~ ~ ~ . - ' , te es. . . . astazi can'-L .ala romaneasca I ţand un altul, nu In! radical fă- stat. 
Pe~trucăf a defăIma fără? :val.?ar~, ŞI ~PDl :~ur~ ~e trece p:dn grde frământări 50- i rănist. Dar - acesta e lucrul cfI-l 

docum~nte şi dovezi este lnJuratunf cre late :}1 C_cclte m dale ""1 când oameni de fapte 1 - " •. ,(inem să hC? evidenţiat - Învă· 
_ t ult d ~ ..:,,' , , y ',' ŞI constevt:n{ tit nlOl'TUţlt'l dupa 
toarle u~or pentru g"zds.rul presa ra emoc. Al. _li, aCl- hă-h"'ţii de stat cari o conduc .. ..• 1 tătarii se prezintă în statul n08-

-: ". u t~ ~ S" ind 1 b ,- ~ '" ficare jmdutşh', II g:;5im iD o-rnă· ~, ~ . 
pre:l puţin conştllncws. i a a ln ar atu ucureş. '~'1.,t de multe ori ţinta atacu.} lto • 1 "1 iru, ca o clasa suclala Şl profe-

_ . , .. 'tean ,'-, t. \f r lit proce>:u fomunlş:IOf, _ ." ~ .. 
Orl aceasta se repeta zilmc, . : rilor meschine a :mtutor nes.! ti,1 C F R '1 ~. • t .. swnala, eare menta toata gnJat 

1 
" . , ~; .' , -. a • . ., 1 gaSim Jn re a(el • • •. d 

n pre~a; ca SI n adunarile, • • -p':mzablli cari pun interesele lor! . -. t " I . 1· mtrucaf au ş.rut fot iouna să-.. . I ' - , .1 c,n V1Zl eaza a tnlllşoare pe. _ . .. 
pohuce. ! Un reprezentant public de personale sau ale parbdulw· r ,'t A P k I "' ŞI faca datorw p~ de.olm ş~ au . .,' ,_ - - . " umUI, s a na au er, i gasun _ ~". 

Demagogtea şl.~_mCJ~nat s au talia prefectulni d., Ar,d, d. din. care fac pa~t~~ mai presus: tutorc p ~Iilic al imbecilului c010- facui ~olJada" ~d mlretm o,.at~ 
cocoţat ia rang de argument~ dr 1 Groza care p-:rin n"nu de mteresele taru. fi' t Il f 1 mosfera capab.la de·a o('ro.1 şt 

• .•• .' _. t 1 ~. ~ _ ~ , ,ne rezervls re reSCll, ce care a ~ ~ li _. . 
carI conduc prea d,;)cila 0pJ- măratde r~aHzări dO' folos Aceasta este msa lIpsa de·· d ~ 't ă". , ' rare sa apard persnna tatr fI . . " , ~. . 1 In raZllJ S u'JUre pt ~<>nctlluka 1 . . ." 
rue publica. ob~t~:-)c se situează h rândnt raţ1Une! care '?l1ce .?asul.~ul-, 51 Patriarhul Miron Cd~tta pr01f1ltatoar" va Tarl de Vltior, 

E " ." ': l .. ., l' . " . tora spre prap<\stii politico~ ~. J Din Sdflllf i1!văIătorfi'n-ef ou 
st;: uş~r ~a na,S:lll it 011, m{'t11~Gr rea u:atoCl aradmll -- doctrinare, înha:nandu-i la 0 1 Iată deci o fişă PfISOT'&Iă, În i • , , 

d~t' es~~ "'reu s-';' rT~' ""r ali!·!' recu .. ··"'cnt de cel" mai '·0· 'P'" .. t ~ "1.:' d' , ~ l' ~ - , . jPullJt eşl un Ion Mrhl.Jlaclte, Un 
.. + ... ~ il._~,n.;, ""'y ... 1~ ~. acbv1ta e pagu ,~toan~ In to- măSUra să H-,EdfZ', m OflCt: alt;~ . .., 

în 10';, chiar atunci când eştiiten'~iconducătoriaitărli,--~ e~teiate punctele de vedere. hară. caIie'a flulitid a unui vâJ- o. TOn!: ~rtlcilrnyd," ra~dur.l~ 
-""7'7 i 1 lor au ~~lt, Jaca aducanda-şl 

-'NUW"KN7 .... 1t""PYWXjijjjt-. _1mi"$4i·*~. ',,. qISC?CWkiiilf..J..-: co ac. , d ,. '1 - I y 

I ammfe e Ort(l10 8a mll' ecfud a t 

lr!;J "" • ~ ,. Cu toate acestea J. Grigu~il - un matemattcia.'l C'l Pom~i, fiIIIIIIelTle.nBCICJI ollileneu,,-c:a Prâslt.a dtmocratil"i româneşti -- Hm'et. care era un pe,(ecl eu-

,_ "y I ' 4 ~. critlc~ !nft p~~irile p.atti~ului hbe- noseăiar de oameni, şi Ql1ea vi-
. SuHetll:l o~enes~, îşi arc! p.nn mm~e, d~că r~tr ,0 bu~a I Slmţ, cata falsItate! ' r~i, ultand (a ~t~n(1 carid ~olŢ-: siunta realitatilor ca şi-a viito-
mtodochtetunle lUi, pe carei Zl, nu m aş fl opnt la Vlt-r In altă zi. tot în ul'ma'n1aaa a fost ministri'. ţăranll JŞI ruloi, se preocupast cu .. râvnă 
nic,i u.n~l dint;e ma.rii înv~- rina prea impodob.1ă a unui" unui C=lr mortuar, m'a îm-' vjndea~ ~e. lÎm~~ P~~d:lsde. agTl ce il caraderiza, de situttfla invă
t~ţl al~ bmpurtlor! n a ,reuşlt fotograf. pre5ionat durerea şi dispe.lcolp, .. tun~ţlOn,afll nu-şI pr.l.meau tiitorilor, Făcând din ei, nu Iluma 
sa le tnţel~agă şt mat ales, Una din fotograhi, era rarea unei cucoane îmbră_IS;,13!llk. 11lr Ina~m~lea ţăru era faclori eSfntioU oi învăţămânlu-
să le explIce I _ _ luată la o înmormântare a ca \ ă in mare doliu. Işi jelea ifă..:ută in condiţIUni s~andatoa.e I lui, dar şi "lemem1e dinamiCII la 

Sunt oameni cari cu sânge nu mai ,.tiu cui. Mulţime fratele _. dar a doua zi, pe t ('u con~un:ul Ilush ulUI .. ~epot .. sat~. Aceiaşi incredere şi Definş 
rece, comit crime monstru- fără număr. Obiectivul fotog~ stradă, eT:9, cochet îmbrăcatăjl Bo!U, ŞI~ cu ('~ncursu1 "dcslOtert'~ t concepţie despre rolul tor îri ,'ot. 
oase dar nu pot nicidecum rafului a prins un colţ dm -.- tot 10 mare doliu Însă- S3t" al ::;I<odel. It-o arată azi d. rIr. C, Anghe-
SIlC~. gâtuI unu~ pui de găiAnă convoiul funerar şi nu gre-:: oşită pe buze şi pudrată C~ pogram nOll vin~. acum s~ ieseu, ministrul Educatiei Notio-
Altu, se emoţiOnează pană ~esc când aHrm că nici unul ca pentru teatru. prttmdă COflJucerl'a ţăru, atuncI nala, care nu scape! un !fngur 
la lacrimi, de cine ştie ce dintre cei cari urmall p~ I De te oare o fi fiind omul râud in ap_ oare inexisteotul par .. prilej de-a se prezenta ta unul 
scenă de film, ce 'nfăţişează ,.mult re~retatul d~cedut" i atât de ticălos? Atât de tid u:Hcsl tăr~nM. in afară de clin cei mai sincctri ir.rbflori şi 
dt1rer~ ?meneşti, pent~uca nu avea nici măcar o in·1 pervertit sufleteşte? comunist~l R~du ~lt(lanu del~ s.orijinitori a"i fnvătăforimef. 
alunci cand un nenorocit al tristată figură de cirCllm· i Ori .. , toate sentÎmente:e Braşov ŞI de ndttbll1ca slugă a lUI Invătălorii apoi. şi în oc(>osfa 
sorţii îi solicită pe stradă stanţă_ Veseli. zâmbilori, şi: fl')ag!re in aparenţă ome. t _o.llsrdt, C( k~dul .Pdr(scU - ,.u gâ"im o notă nouă a frnmMsei 
sau. acasă, un leu sau doi complect absenţi sufide-~te: m:şti, nu sunt decât atitu~ 1 ntal are p~ lumen!. 10;' sl,uri/lri sufle/eştil d~ ~i au 
Să-ŞI ~ature hămeseala, să·1 dela ultimul drum al ur.uj i dini :mpllse de împrejurări? Şi tot la C",racaJ. omul lui cunoscut şi cunosc toate cFnă
amemnţe cu.. sergentul de om înfrăţit pentru totdeauna 1 Da r atunci undc,i dlJm- :\\oriţ Blaflk, atacă şi mişcart'a ,i<.funill? sclariilor sub m~dia 
stradă! j cu lumea de dincolo ele 1 nezeire<J ce-ar trebui să să. n ,ţionalh:;tă, aşa precum m~garlll necesoră traiului, au ştiut lotuşi 

Poate gândurile acestealhotarele omenirii, ce CălltanjJă~ln1<l~că în sufletul fie- 'j,) r;<bul~. incf'rră s'l cârpească <:ii ră'116nă so!d(Jfiiideo!,şUt eroi 
prea puţin interesante, nu 1 ei oare în urma un,.)i con-.'oi i căruia? Pc .It:va:iwte, {} copită, }euh:i ador- ar pdcf'i - sv~t·nâi1d IL'fiono-
mi-ar fi trecut nici odatA funebru 7 Câtă lipsă de b:m Ion Sdnz;ana Il~r~. (C!ilntinuare In pa~iila 7.p) 
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2 ,.,C R ANI T A" 

Stalin se tCIllC 
să. nu fie olllorât 
Cel mai temut Oln. din lu:rne trăeşte 

cufrica'n sâ.n 

P.oc:la"CII!ia 
d.I .. ; Hitle. c:at.e 
popo ... 1 Se.811Ia .. 

Proclamatia Fu,hrl/rului~ mii civiliz~te de o agresiunt". 
cancelar a fost citită el, Adolf, Nădăjduim că celelalte popoare 
Wagner, /0 congr .. sul elin Nu-: vor intelege semnt.al vremurilor şi 
renberg, Ea incepI/ prin a fac" vor veni să întărească acest front 

Stalin .. omul de oţel" se teme supravegheat, ziua şi n'lapte'. d-l dalnn3~i la moa"te" patI u ~~mb~'! istoricul mişcării national soc;, : al ratiunii pentru pace şi tivi
enorm de un atentat politic. patrule din N. K, V. D, (fostul a unel orgaOlz -tu de ~pl\)naJ'1 alismului în ultimii doi ani, bi·, Jizatie". 
Asasinarea lui Kirov, ctl mai O_ P. U). Din 300 in 300 mefri AJţi trei inşi au fost conda~l1.ati i lantul realizărilor din timpulj Proclamatia araM apoi că re. 
bun prieten .al lui, i-a arUat că sunt instalate telefoanf, iar de- la pedepse deja 5 la18 am 10-1 unui an aducâ"d la cunoştinţă volulia nafional.socialistăf in do. 
toti conducătorii sovietici pot fi tectivi, ascunşi in aufomobilt", chisoare, ]a confiscarea bunuriror I sarcinile' ce rămân ele indeplinit. meniul igienei ras" 1, va avea 

'1 . 'j I asasinaţi, oricâtă pază s'ar lua, supr~veghează drumu', pe care şi la pierderea drcpt~fI or CI- 1 e. Apoi proclamatia I/numără consecinţă hofărâfour. pl/nt,u 
Viata şi- o petrece intre biroul n'are voie să staţioneze nici un Mohvul condamnări e!>te sabo insUlu/iile national socialiste, viitorul poporului. 
său şi locuinţa din Kremlin. Cu automob 1. tarea khDlkhozul~i din regiune şi cari au Ce. scop să imbunătăţe- j Arăfând că Germania &f află 
ani tii urmă a fost văzut de câ- Proprietatea lui Slalin, pildu- pe secu tarea unUi lurrillor comu- ască condiţiunile dl/ vială a· in fare unei adevărate re/nuieri, 

, ' 'd' tă I te\-a ori pe str~zile Moscvei, dar re.'l şi câmpurile din jur sunt in- nist, care s a sInuos In aceas natiunii: Iprin crearea unui om nou, ea 
acum, după aperaţia de purificare credmtate pazei unui corp de e- pricină, [n economia noastră exisfă o' termină astfel: 
a RUiiiei sovietice, numai ese htă, format numai din ~wrgi('ni 8iIl'~ura problemă care, fă.fă Îfitr.e-I J? al cinc:le~ an al r' ~dtlţ:e 
deloc. şi care se zice că nu VOI besc Incă trei con demnări rupere, ne inqpir~ de am de zIle: naţIonal sOClahstt.·, este dm nou 

Har de t. t se deplasează până decât limba ţării lor, Deplasările la moarte in Rusia cele mai gnhe ingrijorări: Este 1\, fericire sl frlieşti in OermRnia, 
la locuinţa lui de Ja ţara, la vreo lui Stalin sunt ţinute in secret, problema dificultărilor apro\'izio~ Tr~iasd' po~orul germa~. trăiasc,ă 
30 kt1l. de Moscova. şi atunci, bl deseori nici prietenii buni IIi Ziarul "Bakinski Radoci" nllrii n03stre ,cu ~roduse ajlme~: !p"rt'dui naţlO~al sO,cta~lste, trăr-
numai după Ce-a luat toate mi lui nu-i cuno'lc intenţiunile, din Baku anunţă că trei tare. GermaDla, lipSItă de colonII. a<că armată ŞI Pechlul • 
8urile de prevedere: maşina lui Despre viaţa de fam,lie, des- membri ai unei organizaţ j este prea mică ptntru a garanta 

puternică, cu geamuri vI'rzi, p'e soţia şi despre copiii Jui contra.revoluţionare din re- o hrană suficienlă pentru popo-l DelJ. Asociaţia de Păşunat 
std!b!lte intotdeauna aceJaş drum, Stalin nu se vOlbeşte nimic, giunea Konaşkend au fost rul nostru, iată de ce revendicarea II Traunau. 

11 l • Le e -, condo.mnaţi la moarte. ullui domeniu colonial este jus- N 45 (1937 
~il.ril.c::leru ŞI O lc::elUrl e Alţi doi acuzaţi au fost tificată. Iar atitudinea celo~lalte 0_ I -

lui ,Stalin condamnaţi, unul la patru, I puteri fată,de Ilceastă rev~odlci:t~e Publicaţiune 
iar celălalt la trei ani inchi- t e~te pur ŞI SImplu de nc.-Inţdes , , ~ 

Stalin poartă de obic"'u o pian. DI/ citii cif"f1e lucrări. soare. Ei erau invinuiţi de 1 P,oclamaţia trece rpoi la poli- I Se ~_duc~. la ,cunoşhnţa 
haină Inchisă pâniJ'n gât şi despre tl/orUl, marxiste fi Ira-! sabotare a kolhozurilor, i tka externă; ; gen~ralat ca !fi ZiUa de 30, 
ghete negre. Nui plac mâncă· late de economiII politică. ll:!PBi UItfiWAW@! "In jurul nostru IUOI,ea est.e I Septembrie 1937 ora 10 se 
rurile gras2 ci numai c,le sub- Cu toale că a declarat - elar 1 plină de strigăte de răsbo1. Ing~ •.. va vinde prin licitaţie pu-
,tanliale şi nu bea elecât apă. cam de mult _ că nu'i placlI să Invătă torii noştrii I jorarea tUI bură ,popoarele, 1~.r: blică recolta obţinută în 
Foarte rar vin., numai la oca- • unele sunt zgudUlte de re"oluţI1. i • 
ziani_ Luctează dela 12 până lie linguşir, lotuş lauda lui a· (Continuare din pagina I-aI DupA un răsboi pierdut, ruşi- semânţă de trifoi in canb-
la 14 ore pe zi. Are putini prie- bundcl în foate disr.u~surile, in! lismul cuminte şi rezistând la noasa revoluţie şi 15 ani de jaf tate de cea, 3000 kgr. in 
leni; pol fi r,duşi la doi: Ko- foat, articolelr dl/ gazetă, la; toate şoa~tell/ crimjna~1! ale c~-! şi santaj, Oer~ania oferă lIzi loea1ul Primăriei, comunei 
ganovici şi Vorişlov. Ii place toate intrunlriie politice şi lor ce VOIesc scl zdruncme lemer- , imaginea forteI. Tf9tatul dela, Traunau. 
muzica şi riWul. CaiI/odată os· muncitoreşti. ile statului prin vio/Einte de. Versailles a murit. Gt'fm~nia este I L"t ţ' ţ' i-

~ d ' , t -" d' t t' I IC} a !Unea se va me n 
cultă ceasuri intregi, /umân- Altfel esle un om zelravăn gan ŞI prin U opt( IS ruc lVe, ; Hbu~ şi propria noastră armată f t 88 110 d' 

~ -, l' 1 d ti' Pentru felul cum invăf itorii este garanţia Jibertătii noastre con • cu ar. - In du-şi pipa, muzica executată la sana os un. omu e o e. _ _ '" '1· . L. C. P. 
au Şllut sa se prezmte Iert ca Şl In nu mai puţin de patru ani 

Alte execut el·1 ,In Rusl1a sOV,letllca'" 'azi, i" complexul vI"te; nafir>- am isbutit &ii reconstituim. A Condiţiuni1e se pot vedea 
nale român~~ti~ ,meri~ă. de~,gu~ 1ăsa istoriei numai aceste trei re- la PrimăriE.>, 

1
, şi toale ~p"IJmlrlle ofwall/ ~~ şt zultate, este deajuns pentru a ne In caz de nereuşită a 11-

.. Leningradskaia Pradva" din 
4 Septembrie anunţă că 7 mem
bri a unei organizaţii contra-revo 
lutionare. care lucra in regillnea 
Novgorod. sub cOndu'erea lui Bru
gadory fostul preşedinte al comite
tului executiv al sovidului local. şi 
Samokhalov. secretarul aceluiaşco. 
mite t, au fost condamnaţi la moarte, 

rea drepturilor civile. cefe venIte dm par/ea conştllnţe- asigura gloria tn anal de popo- a licita tie se va tine în 11 
Ei erau acuzaţi de sabotaj şi· lor unaniml/ ale celor CII Îflbesc rului nostru. Octombrie 1937 dacă şi 

discreditare a colt'ctivi~muJui a- ,i şcoala şi ordinea I Azi Germania nu mai este izo. această ar rămâne a fără re-
grieol ŞI a autoritălitor sovietice, (Viitorul) P~TRONlUS f]aU: e uniti prin kgături de 

Trei bucătari ai restaurantulut amiciţ'e cu state putelDice In zultat semânţa de trifoi se 
b' va vânde prin bună invo· Kuy lşev, acuz~ţi de a fi otrăvit M. S. Regele Petru al n·lea viitor, tn bue d se ţină seamă '1 ~ . de 23 Octom-

cu carnt: stricată mai m ilti mun'J al Iugoslaviei a implinit 14 de amiciţia cu state put. rnice. In .. b.ă 10 ZlUa 
~itori În ,scopu.rÎ te~o~btf'. au fost!~ni E sărbătoarea unui popor "iitor

l 
trtbuie să se tină seamăI ne 1937_ 

Alti doi acuzaţi au fost osân
d Il la zece ani Închisoare, la 
confiscarea bunurilor şi]a pierde-

lmpuşcatl ca "lnamhl a pOpOfU-' mtreg, care vede în Regele de comunitatea strânsli de voinţă r !raunau, la 4 Septem. 
lui". său, simbolul TÎu al unităti a Oermaniri cu Italia. t' brie 1937, 

Ziarul ukrainian ."Kom'Dunist~ naţionale şi chezăşia vhtorn-; Acorrlul nostru cujaponia urml- Preşedinte: Secretar: 
anunţă d la Kiev au fost con- lui său. r~şte arelaş scop: Apărarea lu- Riesel Carol: Indiseifrabil: 

Rezultatele valorifi .. 
cărei cerealelor 

Critici p.ejnlemeia te 
De câteva zile, unele ziare se' daun'! producătOrilor, 

Iasă induse in eroare de afirma I Afirmaţii inevactl'. Hlndd pri
tiHe neintemeiate făcute de către mele de valorificare be piătesc 
interesaţi cu privire la vaJorifica- numai atund când preturile ~UHt 
rea. ceralelor. in scadere iar agricultoril sunt 

Sistemul aplicat de trei aui ]a ameninţ"ţi s~ vândă Clt pagube. 
rând aspru criticat, cu toate că a Din di ponibilul acestui fond 
dat admirabile rezultate atât pen- au fo,;t sprijinite o{g~nizaUile 
tru I;conomia generală a tării cât viticole şi pomicole a că Of si
mai ale~ pentm micii producători tuatit' era tot .aşa d-: gn a ca şi 
.. gr~coli, !oate or~~<njzltiile u,qa "gl,kuH(~riJor. D~siţ!ur ~:,i Id . 
agrIcultura nu Il11rl\'U c.~ ,1 a pro-! mntlt nu t SP. pout·,- adu('t" .. cu. 
bat metodple aplicate il valorifi- zatii c:i astftJ de ('atcgorii atât 
car· a cercalelor, dar au adus şi de interecante j'l viata uoastră 
eJoiii conducătorilor de instituţii economică, cum sunt viticutorii 
ce se ocupl de această actiune. şi pomicultoJii t n'au fost llisati in 

Se pretinde că din taxa pentru părăsire de către conducătol ii 
valorificarea gâului se ajută alte guvfrnamentali, 

ramuri ale economiei rurale in 1 Deasemeni, se face C<lp de a 

cuzaţie î'l contra masulei de aju am~nunle, opera de v"lorificare atât in contra ma ilor reformei 
torare a coopentivelor de con- a c:ereatelor a adus in benificiul dar mai ales impotriva instItutiilor 
sum şi aprovizionare organizate agricultorilor de foate categoriile in grija căroracade promovarfa 
de funcţionarii de stat, judeţ şi zt:'eÎ de n.iliarde. Oacă cOfilerţu] economiei tărăr eşti. 
comună. grâului Il 'ar fj fo~( reglementat,; Dovada cea mai concludenta 

E intt'res1nt sit se ştie că ast- munca 1ără r easdi ar fi fost spo- o fac ultimele abprilti cu privir~ 
fel de critici ~unt formulate mai liată ra şi in a1lii î'l care pretul valorificarea cerealelor În (alt" 

ales de cei care se preti,ld pro- la vagon nu, era nici pe jumHate sunt atacate categoriile numeros~ 
motori ai nationalismului irote- ca crl de aZI, cu toate că pn-1u româneşti: ţărănimea i clasa 

graI. rile mondiale erllU cu mult mai mii/oeie ora!$elor, funcţio~ărimt'a. 
Cu alte tuvintt', nationalismul mari. Oellsemrned, in ultimii trei C!J astfel de ditudilii nu SI' 

e ..... alab,1 in trorie, dar când e ani, Cali!at~~ grâului I.;t" ~icii ,pro-, aduc servici nici vieţei naţiona1t' 
vorbă de apJicatiiie lui practice, ducătorl ~_a 1mbllnU~ttt er,Ortll jllici ecoDomiei 1ărei. 
măsurile guvernului trebuiesc de fată de ami precedenţl. '. • 

. '.. i Sub OTlCt' forml s'.;r Incerca 
nun"t

ate 
dr,ept pllmqdll. , _ , Atacuri_le de azi sunt îndrUirLl-l reacţionarismul de alti daU, r,u 

, COJl' ~af,lvel: de, ,:U[I~ttonm ce i te -:-_ m~l_ ales - de unele cer-l m_ai poate rei~via fiindc~ atât in 
.. or pflml 8Jufo»IC dtn fondul, CUrI leacţlonare ~le Ht:1ct r:,ft> ,Vlaţ, economIcă, cât ŞI in rea 
de valorificare, sunt menite s1:\ I gorii '.-are şi azi mdi prat' stt'«za! politică şi socială aCfasfă cunnp
pună la dispoziţia acestei catego-l impotriva expropderei şi Îtllpro-! tie n'a Însel'I1net decât barbat iz~. 
rii pur româneşti dela oraşe, pretădrei, Pie că s'au catOufht! rea vieţei omeneşti. 
mărfuri eftine ~i de bună calita- in diferite organizaţii politice, fie 
te. Funcţionarul public va fi sus- cl trec drept spe!lialişti ai unor 
tras asHe! dela spoJiaţiunea co· asocialii latifundiare, reprezen
mertu1ui partirular. bnN explotatorilor tărănimei de 

V. G.BARCA 

Dar indiferent de toate aceste altădată dau atacnrt persistente, <:etiti "Granita" 
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La inceput 

',de an şcolar 
• I S'au deschis eri portile dvo-I unele schimb!ri de in~f'rpret.are ci 

. râte pentru vacanlă, ale tuturor' peste s~ptlmână, h-se Impur Moarte suLilă 
şcoli1or. şcolarilor, în câte două-trd du~ 

Copiii zburdalnici, şi-au luat pă meSl", anumite obligaţiuni Petru Don din Curtici,ll murit 
, pentru U4 an şcolar, Joc in băn~ străjt>reşti sau cerce1ăr, şti. subit - inllÎntea spîtalului milî-

riie pe tare atâtea generaţii Normal ar fi ca - aşa cum de' tar din Cetate, unde VOla !"ă 
Inaintaşe, şi-au tocit coattle, in- altftJ vrea şi centrul - În cad- intre ptntru a-şi vizita fiul bol· 
vătând din greu slova Încurcată rul acestor mişcări tinereşti - nav, S'a constatat că a suferit Un 

a cărţii. devii să fie ocupaţi )'umai o atac de inimă. 

Proces 
Pornesc băieţii, cu gâl1du i singură dată pe săpHimân~t şi 

mari, să'nveţe, s'ajungă ekmente anume Sâmhătă după m3sA, timp 
folositoare neamului. care nu impietează cu nimic 

Dar, dela tncl:'put, aripele am- asupra pregătirii lectiilor pentru 1. Muncito~ul Pdvel JU,~i5Z a~g~~ 

3 

vândă în An2'lia. Cum, anul: ambulant; îşi pot exercita pro

aCt sta merele sunt in calltitate '1 fesiunea. Aceste locuri su.nt: 
mai mică decât În anii trecuti, B-du} Regina Maria (Cono). 

pentru export nu rămân dU j parcur~l~ şi ~alul M~resul~L 
nucile, care sunt fO~Ite mul el' [?tru?lflle publtce. mee~m~uflle 
şi de calitate supenoară. In ŞI Orl:e alte aglomeraţmnl au 
sensul aCl'sta, a fost dat şi răs· fost asimilat~ celor trei locuri 
punsul Camerei de Com('rt, amintite mai sus, astfel că foto
astfel eli a um se aşte'lpU ira- grafii ambulanti, cari aiI autori 
ducerea in fapt a intenteii tx- z'ltia respectivi1, vor avea cirru
primate de firma germană. 11ţia liberă Liră alte autorizAii 

speciak. 
biţiei lor, sunt retezate cu ne- a doua zi aceasta fiind Du· \ Jat la f .. brtca "Astra a suit-ni T f 

• lanul trecut un a~cident: m'tşin.. raos era re .... III_.,aSS-IiiII _____ IC.:Jj5?Ş4ii;mii';'-.-
îndurare. Dt la inceput I'-se cere minteA. i -
mai multă muncă decât poate DMltfei aceasta este sistemul. la cale a lu:ra i~a prins mâna CmisulJl Nicolae Zam1i , ddal 
răbda trupul lor firav. ru prt'miJi'tarii. şi este iocompa-' stâ"~~, .. drobindui·i ~egt.ttlt', I pol ,tia dt: front,eră. a fOl-t I~~ n.1 Guri e ru 1 

Uda inceputul anului şcolar rabil mai logic. MU~\,.ltorul.. dat in .Jud~cll!ă sfrrai la (hestura Arau, flIIld \ " 
Sportiv" 

trtbue să fie ori strajeri, ori Elevii sunt in primul râ'ld fdbnca. ,cuand .d3une 10 S~tnă Însărcinat cu conducerea circurn. Publicul sportivt simţea de 

C
erceta şi. ori premilitari, cari ca· t x At li in de 2 milioane kl. In fata trlbu~ scripţt ei a III a. d 1 li . . pen ruca s .. se pregG easc . 1 I ' l' d băt temu t psa unUl zIar spor-

i
, ţ' . l' X" ' f tă' .' na U Ui procesu sa e8 u Ită 1 lmp le.. In slne sort n ttlectuali pentru vIItor. ŞI S" b

X 
li tiv românesc, care să înfor· 

I 
. ă b am d f itisl pronunţarea S .... ' I ..., ,.. 

extraşco aret can P gu ese pre nu pentru superficialitate inle" ap alDana mezc cinstit şi precis opinia 

d 
'i sentinţei s'a amânat fără termen. 

gătirea dl actle. lectuală. fructelor puhlică. 
Căci şi străj~ria ,i cerceUlşia, Ide:.lul este ca Între şcoală şi... I De câteva săptămâni. apare 

. ' "gresiune sunt preocuparlt Can aşa cum St' şi activitatea extraşcol~ră să Anul ~cesta, ~ăptămâna frude. la ft~ad" •• Curie~ .SP.ortiv" 
practică astăzi in ,coala noastră. t'xiste o armonoasă conlucrare, La spitalul cenlral din oraş a: 11lr .a fi or~;ullzaU lnhe 14 ŞII care In fIecare ~~ diD1l~eaţa 
nu fac altceva, decât să răpească care să pregătească didactic şi fost internat 100uitorul Vasile! 21 Septembne. 'aduce cu delali1~ ultimele 
elevilor timpul destinat invă- patriotic pe cercetaş şi strlljt"T. Birta Jin comuna Nădab. Aceda evenimente sportive. 
ţaturli. A o LI" I~l' don'm mult succes! InIţiatorul str~jerid şi coman- Şi când se va putea ~tilbili un spune că, In noaptea de Joi spre O arare a 

. t h'l b "t t străJ' l'a Vineri, pe {'ând s~ înapoia acasă f I dantui cprcelaşllort a vru o preA ~c 1, ru In re ares ta, ~r ar ... ac=işli or M# .... '6M 
llatire cdaţenească a micilor şi cercdăşia şi-au atins ţelul şi a fost atacat de doi IHcunoscuţi 
vlăstare inregimentate sub f.Idu- roadde directivf'lor lor, vor fi cât cari I 10 Împuns de mai multe ori F,lImadştii in Arlld, întru.;ili D. gen. G. Marinescu 
riie acestor miş~ări. 1se poate de salutare, iar Româ- cu cuţitele şi apoi au dispărut. in şedinţa ordillară, aU hotâritq A ..... 

Dela centru însă, de unde J nia, va avea astfd ctiăţeni bine intre altele, ca, faţă de preturile i se In a pOIa za 1n ţar ă 
pornesc numai instrucţiuni şi pregătiţi din toate pUFldele de Adunarea din cataloagele oficial!', să nu! •. 
directive dnătoase, până ]a uni. vedere. pentru vi torul care mai facă de aci inainte nici 01 D. general GabrIel Mannes-

"Cru"' •• · Roc:.· le U • 'f A' ~ A + ~ in taţile răspândi te în cuprinml tă. cele oameni integri şi patnoţi .... ...,. reducere. Pt'ntru liiguranţă, fie-, c~ se mapOlaza m .t
ara ~ 

rii. preceptde străjertşti sufaă desăvâ. fiţi. L~ sediul episcopid o:todoxe carc farmacist a subscris o politâ: ZIUa de 25 Septembrie, cand 
_. s'a ţinut o adunare ('xt r aOrdina- de 2000 lei <' cărei v..loara va: işi va relua funcţiunile d-sale 
_ 'de subsecrelar de stat la mi. 

R 1 
• '-' II ră a societăţii de Cruce Roşie trebui s'o achite conducerii aso- nisterul de interne şi de pre· 

fect al poliţiei Capitalei. e a I Z a r I din oraşul nostru, Adunarea a, datiei da(ă va fi prit>s vâ~zând 
. I fost ţinută sub p reş~dintta p, S. medicamente cu reducere. In ce 

A face politică nu inseamnâ a înşela şi a asupri' Sale episC'c,pului Andrei. Ob(ec~ \ pnveşte suprataxa incasati pen- (11SIiI_1!!I.!II-II----SIl.CI~rll3C~a'Ii-~ 
ci înseamnă . tăria poporului sporind presti~ tul disruţiunilor a fost şcoala de tru medi am( ntele "ândute IlO·: 

a SpOri t • ~vagabon'li CI': a funcţionat !oârl~ aptea, farmacişti au hot2.',it caIAleK1lCrea. de 
tliul ţărîi. I 1 d f b " li ~ 6 f l' . b ~ f' ţ' . . ~ ,acum sub auspidl! acestei socie· pentru prep, r.tt e e ~ 1 .. S pl't'~O~O pO P 

Noi aeem po 111ca ceil una; S ln lr ~a şllDau6urarea ' tăţi şi care urma să tnadi il Incas! ze 20 lei, iar pc nlal cele· A A 
ac
1
.estui lobşte~c aşdez~mânt, faceă padrte dltrn pro~ramul t~- Stat. Din dis:,:uliile avute I-'a eXfcutate după relttf', câte din Ving a 

PIcat a unei vre mce guvern r1 e pa u am a par 1 h t' 't f d ., '501' 

d 1
· ţ' 1 l'b 1 o ari acerea em~rSUrl or ne· el. 

U UI na Iona - 1 era. , ..• . ce~are pentru ca şcoala de vaga 
Cu deplină s~tiASfacţli' ţara mtreagă vede rod ŞI bonzi să rămlnă şi pe mai de-. SerLare 

belşu~ pe .toate ~ara~un e:. " A parte sub supravt'ghcrea şi con.1 ._ _ '-' 
Am ajutat vlsterta ţăru. Intotdeauna cu gandul CU-I de' R .. d' re Ig.oasa 
• " 3."m ăcată - ţărănimea. Toată lumea al' ucerea ruei 0ŞJ!, eouece \ . ' . 

rat ŞI conştunţ Il P '1 d t 1 ŞCO"ld aceasta are un caracter In comuna B )nţ, Şti dIn Judeţul 
inceput să Înte eag~ acum mart e coman amen e aei . I . f' • d f b , .. ., f' ţ ă b tă fă ă ţă ă' I . SpfCIl$ Şl nu poate t loca rail'i l' 1I05tru a ost o SIT art: re tglO. 
vremll' nu p()at~ 1 ar oga r r ntme urnl-. . . . ' & : b' . d e alături de celal lte şColi pnmue a~ă, cu OC;lZla căreIa un lns~mnat 

Luni 6 Septembrie a avut loc 
alegerea de protopop ort. al 
tractului Vinga. 

Au obţinut: DiaconuJ Alex. 
Bocşianu 17 voturi. Păr. Dr. N. 
Iorgovan 9 vO~lUi, iar ceilalţi 2 
candidaţi câte 1 vot. 
Urmează ca Ven. COllsiliul nată Ş1 me 10 ~uma ~: .. . .1 de stat. nu:nlr de locuitori sta t,npăr. 

~m. dat .. ag.n~ulturl1 cu ~onştllnţa . s~ntnă că VOI Hşit şi coml1nicat. La sf'rbare Eparhial să confirme pe tinu] 
contnbUl I?; mtanr~a n~amulU1, al Că~Ul lzv~r neseca~ Carnea s" il. aU participat şi intelectualii ci I dintre candidaţii~ cu mai multe 
de forţe Vll este ţarămmea; am spont putenle acestUl comunele Învll'ioate. voturi. 
izvor sfânt de vrednicie naţională Var ori cât am fă- s<!uIDpil Alegerile au decun~n p~rfecti 
cut de mult e prea puţin faţă de sbuciumul inlunericu- Dezaslru linişte, aşa cum de altfel ar fi 
lui in care a trăit plugarul român. Politica de întărir~ Comi.;ia irltt'rimarll 1'1 Ş dl'lţa ideal ca să decurgă toate alege-

a s3.telor este porunca zilelor noastre, este crezul parti.! de Sâ~bată. a ad,mis cererea pro .... o c::a I riie bis,.:riceşti. 
dului nostru. . mllcdanlor ŞI a majorat preţul de ploi Tot cu această ocazie trebue 

Vrem ca mâine copii noştri să găsească sate în .. tuturor c8.trgoriiJor de carne cu să r('marcăm deos€bita superiori-
care binefacerea să fie zilnică şi pâinea mai uşor de. un ku la kHol'ram. MO!jorarr:a IFI urma ploilor abundente de tate <l reprezentantului Consis. 
câşt gat. . l aceasta - 8 doua in dl curs de acum câteva zile, văile din regi toruh .. i a dlui referent Eparhial 

Mă leagă de ţărănimea obârşia şi năzuinţele mele de fiu de, o !'ăptămân!, despre prima am unea Butel1ilor s'au umflat şi re Sava Secu lin, fostul protopop, 
colonist; vreau o brazdă nuuă un sens nou de viaţă scris la timp - a prov0 c:it mari vârsat În mai multe Jocuri. pro care a condus alegerile cu mult 
oentru satele noastre: o incurajare a muncii o politică nemulţumiri in rândurile popu~ durând paR"ube însemnate printle tact şi. demnitate. 

de preţuire a produselor agricole la bucate şi la vîte.; latiti. gospOdăriile din comunale Chi-

Am gândit că prin Irinciună nu poţi trăi multă vre-! sindia şi Buteni. Pa~ube1p, pâca 
me; politica minciunei o lăsă!Tt altora. Noi facem altă~ Export de acum. n'au putut fi evaluatt'. 

politică, - aceia de înstărire şi 'Înzestrare a ţării. fru«:le 
Guv"ernul partidului naţ;,mal-hberal a redat ţarii 

p'ţ;speritatea ~conomică şi financiară: prin illzesirarea La Cam!"ra de Cottltrt din 
ostirei s'a inarmat scutul ţării, iar duşmanii din afară şi~ localitate, s'a ptimit O adresă 
au pierdut pohele şi au invăţat să ştie că ceeace a-. din parte unei firme germane, 
vem este al nostru pentru todeauna. 1 care se interesează dt: cantită-

Acesta este sensul guvernării rodnice a partidu-! ţile de mere şi nuci pe care k 
lui naţional-liberal de care Suveranul este mulţumit. I ar putea cumplira În judeţul 

(Din discursul d.lui ministru Vasile P. Sassu, ţinut la Constanţa) ~ nostru şi pe care ar urma să le 

Regle.Dentarea 

folograf~Jor 

a.uLulan,i 
In Urma unei adrese a inspec. 

toratului muncii, primăria a 
fixat locurile unde fotografii 

"'-.tA-..c;. • ~=~81~. ~. 

.ăspâ .. dăf; 
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IQ ~:ii! ct: o., d iei Vizita d-Ior 
Intr~ U~ng~ria şi Români.a~ este" f~ră în~oi~ă, ~inorit~: II N C U L [1-!'!1) T 

tea maghiara din ţara noastra, adica, mal bme Z1S. capn. 
acestei minodtă~i. I 

Oficialitatea statului de care ne desparte cea mai lungă 1 
linie convenţională din cercul hotarelor noastre, a inţeles că 1 
lupta, i pentru Ardeal este zadarnică şi intensitatea propa-! 
gandei care a costat atâtea milioane de pengăi - sau de, 

• 
ŞI SESCIOREANU 

În Basarabia 
franci .,maghiariu - slăbeşte Cit fiecare zi pânăce rezonanţa I 
ce mai dăinuie in undele atmosferei europene se va pierde ~ D 
ca nn ecou ce şia plinit velealu.1, Incercădle de apropiere i • 

In~.l!le' a de.:laral teă partidul liberal 
incepe a doua gu"Yernare şi înţelegere cu Mica Antantă dovedesc aceasta. Cel puţin: 

pentru nn timp. Cel puţin pa durata unui provizorat, a unui; 
armistiţiu necesar plămădirii unui non plan de luptă, a or- i 0.1 Ion IncuI t. \'ice preşe· 180.000 H, din can: guvf'rllull mult decât pentru alte regiuni 
ganizării atacului pe alt front. In orice caz însă, faptul că, dintde Con';iljului de miniştri, suportă jumătate. Oferta a f~cut! al~ Iării, dnpă cum :Jdevăr este 
Ungaria dă semne de cuminţenie, fie şi fără garanţii de I insoţlt de d-] C. Sesciort-aAlJ, o foarte bună impresie, cu CQn-1 că ai~i !1tlllt şi n" voile mai mari. 
durabilitate, ne obligă a crede că accepl.âud să stăm de vorbă, constli"ru] tthnic al minio;'erului diţia numai să fie tradusă ia Am făcuţ ÎmhlllJ;dătiri pretutin-
dorinţa. noastră de pace va fi molipsitoare şi convingătoare de agric. ultură şi domenii, au fă 1·· fapt. dt:l1Î. 

chiar ,i pentru pipăraţ.ii Budapestei. cut in-pecţii administrative ill. L:l Corjfva, sat de moldoveni 
Ceeace fae~ însă, însă, r;a gestul maghiar şi atitu.dinea Basarabia, ! pe l\istru, s'a făcut cu o d('ose.l In a doua guvernare, 

noastră să fie icnite in poticneli, este purtarea exponenţilor Cu aceastli ocazie d ni Ion In-' bîtă soiel1lnitate sfintirea ur ui , care va incepe, vom com-
de drept - nu şi de fapt -- ai minorităţi ungltreşti deJa not, culeţ şi C. Sescioreanu, au as- frumos lorul d~ pn mărie in p' c· I pleta aceste realizări, 

Dupăcum su.bsemnatul a scris de câteva ori într'un co-, cult~t toate nevoil~ popul-!ţiti. zenţa untî numeros public, Du pă ! 
tidian locali şidupăcum arată atât de bine J. PamItl Şeicaru: rezolvând pP. loc uni le doleantl', slujb! rdigioasă d. Unlilov. ;;eflJi ca sa faet-m 1 ici În Basarabi., la 
in Curentul de Miercuri, capii partidului maghiar consideră, Intre altele, vicl'preşedintdui /:'<.!ctorl'lui, a arătat c'pert"k C;;llS·· m'illli Nistrului, o {lperă puziti\lil 
politica lor ca pe~o afacere, ca pe-un suport al existenţii: (on~iliu)ui de miniştd j ~'J. adus tructive ce s'au crtiat aic. mu]-' şi cO;Istru~tivă, 
lor pers"nale. Dacă România s'ar împăca odată cu Ungaria. Iia cunoştinţă U!;'. le .. buz'uri ak ţumind guvernului. A \'0 b t d j , . . 

l 't t l'ti ~ t ., eli 1 _., .. d· d'S . d· 1 In acestI;! s~ite Ce" se ndl':~, ţOI persona 1 a ea pa 1 ca a aees or capl sar so va ŞJ el ar I agrntilor fiS 'ah. D-sa dove Iti . eSCIOnarlU, care, ea;( meni, a. , . 
- ~ 'r' t-ţ • d 'fi .. 1 ." f' 1 d ţ' t tă ă \ trebUie să vă pă~triltt fHlfltea ramane Simpli ce a ew, -- ceeace eSJsur C.l nu e~ar con-: abuzul a d1-pus ca flgenll1 ~ă le, eVI ~n la aceas oper cor.$-; x' , • 

. 1 t~ d ald G' f' El ' t t t" t' t t .. , d d·· .. f' 't t' ă d" d f t . agera ŞI să nu ]uaţ1 IU nume de ven1. a a ece e yar as emer e u.[ quan 1 au o trimlş1 Jme lat a m1nlstraţlCI 1 : rUC IV I an nume o· se s a Uri. ' , 
. t 1 - t B d tiV rlurii di g A' t:! . h· . " f' I d fii Id·· B rău ca:,d suntem neVOiti să facem m eresu sa ara e u apes e ca uns n .,Omanta SUJ. nanciare din C lşlnacl spre I 1 e t U cum mo ·ovenll asaru· I ,.. ." 
nemulţumiţif ba chiar să ajute la aceasta când c nevoie, prin· pedepsiti. Imprrupă cu d, St'seÎ.: biei trtbu:e s~-şi nJuncrască pă i ucran cu caracter, gen!:: Iii!. Sauu 

di ., t' 1 d rl t-' di I I h j • • d fă . d • t . vă surprIndă că lfl unde părl1 scursurl Ş1 ar leo e e saze a Ulcen are. oreanu au rez ,Ivat pe cC pfO '. man1u" -sa 'găglllr In rt'jl I b. '. , . 
b ,. b .. d ' " . , " a a B,s;:1fa lei aCHtl' lU~laT1 se Le ve U12 un motiv pentru a cere am Ş1 onorar e, leme agricole de m3Te Importanţă, concursul 1111iHstelulul de agr;·, , . 

d d ' 1 d T' j. . 1 • t t d fa.: cu Inten:>1ia1e, 1 I f..gvslt:a Ilu-e .mco o e lSa. ! cum est<! Betia al ll'vcntarulu1 Cu tură ca e In e t g<! ~ă r !Cl":; • 

Mi 't ii hi' al ~ 'd 1 t ' ţă ,~1, l' B b· .. It· . ţ' 1" ast:ă pentru VOl tSh: ut'opoI11\ă nori ar mag an caror, 1 ea es e o VIa paşruca 1 agnco itI asara Id, rart: se ştie, agnCUt ura ŞI tCOfl0111a na Ion" CI N' . . d d' ; 
d t 'd d ti f . ,. V" • OS· ., n b' .. d I d d l' aţi a~ ul ova a 111 t.mpul gu au a ona e a emasea pe aceş arson car1 mvraJoesc că este deteriorat. , eSClOreant1 1'1 !l~sara la. ,~ a liS au t: . Ul •. 

d v • • d v St t . d d dul rl' ţil' . I . '1 I ' C t M'I . V' • vernăru n01stre J~ tot Ct: <l,n OUa neamun ŞI oua a e veCine, e ra,s 8rs ln or ŞI a comunicat oClllton or că e PU- l prel> c Ila1 01a, care a 1U : f .. ? A' 
b,.~:l 1 1 ~ 'd t nfli t ' tII . .. b . ' t . d 1 't ' ăcut &1':1. ţI avu t dovada de am ltu-'0r or persona e w eVl en co c cu m erese e ne a diSpOZiţie atoze nOI pentru Ztstra JU t'ţu ClI ata ea go;po,... ,1'.... 

1 ' •• , t V 'O ,. 1 .: dă ,. 1 .. lu'~ru ŞI a gU\ CfllU III oU. Inted 
ce or pe cari 11 repreZlD. a, treer CU un pleţ de 9 mit el.. rll comun .. (', nI t .. un ŞI a r-; f" 

Peba '>alegeaaa ' d I • d ,. . l Doastlă, cart! a clgădult I;uma' .. batoza, deşI preţul real este e' mi\ ţ a!1 e rasă, cu v;al ŞI;. ' d t b 1. , ' . ________________ . . __ IIm_____ ., 'O I • . k k J d' . I Incurca!J j t! un t! ŞI pl((and CII 
•• m peste 200 ml! kl. UVef:,U lCS,\ belbeCJ de 'ara u, cu :sp('f1sare Sk d 1 d ··d l' b ' 

Sllfual-Ia agrllcolav "In Ba~arab·la intelege să Vii,ă illajutor scutilld:Şj băi C?~UellJt>, a1âtJ.t! n:cfs3": Să\~o:ti~.~:tl~ Cg~~~r!~'t<~ed~l~~: :i. de taxe vamale ac;C'stc bafou,: BJsarable l , unde mal dăinueşte. l' d 
U . AI' se va cere acest ucru, yom . uc~ 

astfel că preţul unen rămane Iii t Mosul \'xanft'ma'IC'. 1·· d t }( d 
i Ş.I mal epar e fdspun aea ;>! 

D-l Constantin Sescior"anu,~cerut numai unelte agrico- Decla ... ti .. d.l.ui :oPirl constructivă il intreag_' 
consilierul tehnic la minist"Tul le. • 1 t~ ă aşezâlld Basarabia aSi cum 
agriculturii. reintors din inspec·1 D. Voia prefectul judeţu- IDc • .-lef 'este şi dorinta SuvHanului, pe 
tia făcută in judf!ful Lăpuşna, a lui şi camera de agricultu- ~ primul plan ajutând.o. 
Iăcut urmă/oarele declaraliuni in lră, au satisfăcut în limita A luat apoi cuvântul d, mi. i asfr', ridică!ld satele \ oas!!,' i De]a Corj..::va, oaspeţii au trc' 
Itgătură cu c"l, conslatatft aco- posibilităţilor aceste dole- nistru ION INCULET. şpun~nd:: Vom ~Iăr!:: din răsputeri ;"" ~ce~te I cut 1,1 Vadul lui Vodă, sat de 
10 : \ anţe. Parti :luI libe~al, după cum de~eti, i sate ~~ llU tHba IIcYvie de l1imk'l moldoveui, tot pe Nistru, v'z.-

"Recolta de gruâe foar- Am constatat aci că pre- este UI p,uhd a~ hpttlor şl,n~;Insuşl1 M, S, Rt'gele Car.ol d·tându-se şi aici Înfăptuirile ~! 
te bună atât calitatea cât fectul şi-a dat seama că cu al vOlbt>lor. VOi moldovem al II lea ne·a cerut ca Ba5l1rabla să 1 cişmf'lele prin care s'au capthi 
şi cantititatea, dar ea ar fi o populaţie de t O la ~ută. B1sarabi.ei, care. suntfti,la ma!u~ fie pusă pe primUl pldll al r r· o ! numeroase isvoafl', tnustrilr.du 
putut fi şi mai bunădacă tree- agricolă, trebnie să meargă Nistruhll, trebUie ~ă loţeJeg« ti curărdor noaSlfe, Este un adevăr! ~e satul cu apă potabilă şi sit· 
ratul s'ar face cu batozele. către progresul agriet)!. C sî Uril1liti aceste pilde ale no d ptntru Basarabia s'a făCI.t m:lj: fkientă. 

Am constatat însă că 90 Am vizitat 40 gospodării; • iT. • _.. ETNi' __ • iJWii(.,,~:!03J~ 
la sută din grâu s'a treerat agricole, la care există '1:'(-: Adi v . • ., 
cu ca.H., . _ ~r~ducăt~r~ bovi,ni! cav~~i unarea genera a Dlsolvarea unlunll 

VOI furmza acestor regt- hm, pOrClnl Ş\ OVlnI. Rezu-: ( , • ţ" "1. _ 
uni batoze de treeratt de- latul acţîunei acesteia, am 'i\. t -1 T-. ! aSOCIa lunI or pro 
oare ce treerişul cu caii dă putut-o constata la expozi-l a nS rei a ImlşOarEl.. ifesionale C F R 
un grâu inferior calitativt ţia zootechnică dela ,i\~e-l l' • • 

~D' 

• ... 

Gh. 

desl 

stat 

merge îDcet şi se intârzie reni. IA' ~. It· I P .. t·· 50 I ~ :~\omlorul Oficial publică ur· 
tuI ·d' ~ L f' dă . , SOCla.13, pentru cu ura ŞI adJclpa II au a sula mătorul jurnal al con .. iliului de do. 

trt~la d 1D carb cauz~ tă a ~ :ecare fO~PO r~e e~.~- I literatura popcmtlui româ~Ast.ra reducere pe C'FR, Vor lua bilet miniştri: " 5" 
P 01 e pro uc pagu e marI. S ca e o s aţlUne. e t: l~! îşi ... a ţne adunarea ~.raIă la intreg dela staţia de p!!.'carc, iar C0nsiliul de miniştri in şedin- d( 

In ceeac~ pnveşte porum- oare, sel~ctoare ŞI maşHH l' '-1" • '1 1 d 11 12 '1) Ţ'I' . r ., 1 ..r·t' ·a s'" dela 4 Septombrl'e 1937. 
b 1 1 f· uf·' , '1' lmlşOar'l In ~l e ee, Ş a mlşoara va pnml O €&1 1" t " ~ 

U e va 1 S lC1en~. at~t a~nco e~ cart s~nt pus~ la 13 Sept. Cu această oCdzh>: regio maţie de călătorie casă se poată Luând în cleliberare referatul Zt 
p,entru hrana popul,aţlet cat dJspozlţla sătenJlof, să mUh~ onala bănăţeană a Astrei orga- reintoarce cu acelaş bilet. d·lui minislru secretar de stat la dl 
iti pentru hrana. anImalelor, cească ,cu ele.. Anun.ăr'lle pentl.u ba"cllet '1 dE'partamentul lucrărilor publice 
T nizează un cortegiu etnografic; tu. Ş '1 . ţ'.' N 5888] 
, Dacă însă ploile vor con~ La heştecare ~ospodăne expoziţie agricolă, etnografică de reprezentaţia de "ală se fac ~i; 2~oA~~:~~ 1;~;7~u o. n( 

tmua ~e po~te ca, coacerea comunală este eate un 'a- pictură, a scrisului românesc în până la 10 Septembrie la Astru Având în vedt>1"c motivele din tl 
să 1 se mtarzle. 1 ,groAn0f!1' care condt~c~. Banat,. de vânătoare, produţii a- bănăţeană, Timişoara b.dul C. ref€Tdul sus menţionat, 

n ,acest caz vom ~a cţtUnea cea m~l mtere.- le Şoimilor României şi o repu. Diaconovici Log;,. NI. 1. T:nând s~amă de dispo~itiuDi. p4 
măsuri pentru uscarea lUI. santă este d'tiracul1zarea 01· zenla.ie de oală pentru sărbăto- Comitetul d erA".' ~ e f c le arl. 34 dm staftltul re-glel aU' m 

Am constatat că micii lor. • 1'> I e gaYJlz .. :, il ~ l~~ome CFR, dt,'pă ultima 010' m 
, lt' t f t het '] d rirea maestrului Tiberiu Bredi- un că duros apel la loţt acel· dlf,care făcută prm Inaltul Decret 

a~r~cu OrI sl:n oaT e ar- reş erea 01 or e, ca~a- ceanu. Se "'a reprezenta. de români timîşoreni cari au po- R"gal, publicat în Monitorul Oii, 
mCi da~ le lIpseşte mventa~ kul e.~te ,foarte ,ren~abdă lar către Opera din Cluj "Seara. sibilitatea de a incartiurui oas-; eia}, partea 1" No. 138 din IUil~e ti 
rul !lgncoJ., '~ sătenu, S cU c:blşnU1t, c~ ea, MareU a maestrului Brediceanu.! peţI. Aceste anunţări se vor fa_11937, - ,Decide: Ari. l. Se dl-

ŞI ce e mal surpnzator) AcţIUne a mtreprmsa de . b 1 d d _ I solvă cu tncepere dela dat~ pub· CI 
• '·1 C . 1 - C mOt t· 1 ă I t ţ' bu "" fi a resa e mal SUI. ]' ă '" M O' t lui n· e că In toate regmm e pe amera de agncuifllră ŞI o te Oi ape eaz a 01 -! f .le rn In ,on. t. a pr~,zen ti 

unde am fost mi s'a cerut prefectura judetului e"tc pe I nii români să participe la aceste 11 : Jfur~al i .. UnClFuRnead~soclaţt!l?r]Pro. 
, . . . ' ~ , ; eSIOna e • in SerVICIU eX' 

once numal
A 

tJnelt~ a~rtc?- O cal~ ~ună ŞI da ff,zultate serbări de manifesta.rea a soli- 1"1- •• 1'" • 1 terior" cu sediul in Bucurefti, c< 
le nu. pe cand aCl mt s a apreCIJ bIle. clarităţii româneşti din Banat. ~Itl" »,.ran.' ilc Calea Griviţ€i No. 213. d 

Tipol!rafia G, lENeI. Arad. 
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